
Bijzondere waarnemingen in het binnenland;

“Ijseend” in de Horstermeerpolder !!!!!

In het drabbige bruine water, dat ondanks de ernstige verontreiniging,
toch nog veel voedsel blijkt te bevatten -wij namen hier vaak blauwe

reigers en kuifeenden waar- dook de ijseend naar voedsel. De duiktijden
varieerden van 15 tot 25 seconden.

Wanneer de vogel onderdook gooide hij eerst het achterlichaam omhoog

en zette zich af; door de luchtbellen die opstegen was prachtig te zien

waar de vogel zich bevond, De afgelegde afstand bedroeg zelden meer dan

één meter.

Het voedsel werd op of vlak boven de bodem gezocht; verscheidene keren

zaten plantedelen aan de snavel, toch werd dit onder water opgegeten,

geen enkele keer n.l, werden boven water slikbewegingen gemaakt.

Het "Handbuch der vogel Mittel-Europa's" vermeldt dat het

voedsel voornamelijk bestaat uit weekdieren, maar dat bij aankomst in het

arktische broedgebied bij vogels waarvan de maaginhoud werd onderzocht

veel.plantenresten werden aangetroffen.

Uit onze aantekeningen vermeld ik nog de volgende gegevens;

grootte: tussen wintertaling en kuifeend, slank duikeendje; poten en

snavel leigrijs, snavel iets opgewipt; kop boven donkerbruin, irondom het

oog vanaf snavel geelwit met bruine vlek; oog donkerbruin; nek donker-

bruin, bovenborst donkerbruin, rug met korte platte- staart donkerbruin

en het onderlichaam wit.

Hieruit menen wij op te mogen maken met een vrouwtje te doen

te hebben gehad.

Bij nadere informatie bleek dat enkele jaren geleden in "de Grift", die

door de Gelderse Vallei loopt, ook een ijseend werd waargenomen.

In Midden-Europa zijn o.a, waarnemingen bekend uit; West-Duitsland

-Beieren-, Zwitserland en Oostenrijk.

D.A. Jonkers

Op zondag 15 november 1970 reden mijn vrouw en ik door de Horstermeer-

polder om dodaarzen te tellen. Deze komen hier in de herfst en winter

regelmatig voor.

Behalve de dodaarzen bleek zich in de wetering die langs

de weg door de Horstermeerpolder loopt, een “ijseend” -clangula hyemalis-
te bevinden.

ijseend
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